
CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERV. SALUBRIZARE 

COMISIA DE CONCURS 

Nr.  41 / 22.10.2021 

 

RAPORTUL FINAL  
al concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante  

corespunzătoare  funcţiilor contractuale de Contabil , Instalator  Apa  Canal si 

Operator  la tratarea si epurarea apelor uzate , în cadrul  

CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERV. SALUBRIZARE 

 

           La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Contabil , s-a înscris în 

termen, un singur candidat : 

1. PETREA  IONEL 

          Persoana  înscrisa la concurs a depus documentele solicitate prin anunţul publicitar, 

rezultatul selecţiei dosarelor fiind constatat în procesul – verbal nr.27/08.10.2021 

La data şi ora concursului (18.10.2021,ora10:00) s-a prezentat candidatul 

1. PETREA  IONEL  

Primirea candidatului la examen s-a făcut pe baza tabelului de prezenta. 

Comisia de concurs a stabilit un număr de 2 tipuri de subiecte, pe care le-a introdus 

în două plicuri identice. 

Preşedintele comisiei a prezentat candidatului  integritatea celor 2 plicuri care 

conţin variantele de subiecte şi l-a invitat pe acesta să aleagă unul dintre ele. 

A fost extras plicul care conţine varianta 1, anexă la prezentul proces – verbal. 

Lucrarea scrisă a început la ora 10,00 şi s-a terminat la ora 12,00. 

 

În urma testării în scris a cunoştinţelor profesionale, rezultatul probei scrise este 

următorul : 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CANDIDATULUI 

PUNCTE OBTINUTE 

MAXIM  100  

REZULTATUL 

PROBEI SCRISE 

1. PETREA  IONEL 85 ADMIS 

 

În urma rezultatului probei scris , Comisia de examinare constată că domnul 

PETREA  IONEL , a obţinut  85 puncte  necesare  promovarii concursului . 

Prin urmare, domnul  PETREA  IONEL  a promovat examenul pentru ocuparea 

postului de  Contabil  în cadrul CONSILIUL  LOCAL  RUȘEȚU – SERV. 

SALUBRIZARE. 

 

 

 

 

 



 

 La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Operator la tratarea 

si epurarea apelor uzate  , s-au înscris, în termen, doi candidati : 

1. CAPATINA  PAUL - IONUT 

2. SMEU  IONICA - IONELA 

          Persoanele  înscrise la concurs au depus documentele solicitate prin anunţul 

publicitar, rezultatul selecţiei dosarelor fiind constatat în procesul – verbal nr. 

27/08.10.2021 

La data şi ora concursului (18.10.2021,ora10:00) s-a prezentat un singur candidat.  

            1. CAPATINA  PAUL - IONUT 

          Nu s-a prezentat la concurs : SMEU  IONICA - IONELA 

Primirea candidatului la examen s-a făcut pe baza tabelului de prezenta. 

Comisia de concurs a stabilit un număr de 2 tipuri de subiecte, pe care le-a introdus 

în două plicuri identice. 

Preşedintele comisiei a prezentat candidatului integritatea celor 2 plicuri care 

conţin variantele de subiecte şi l-a invitat pe acesta să aleagă unul dintre ele. 

A fost extras plicul care conţine varianta 2, anexă la prezentul proces – verbal. 

Lucrarea scrisă a început la ora 10,00 şi s-a terminat la ora 12,00. 

 

În urma testării în scris a cunoştinţelor profesionale, rezultatul probei scrise este 

următorul : 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

CANDIDATULUI 
PUNCTE OBTINUTE 

MAXIM  100  

REZULTATUL 

PROBEI SCRISE 

1. CAPATINA  PAUL - IONUT 89 ADMIS 

 

În urma rezultatului probei scrise Comisia de examinare constată că domnul 

CAPATINA  PAUL - IONUT, a obţinut  89 puncte necesare  promovarii concursului . 

Prin urmare, domnul  CAPATINA  PAUL - IONUT a promovat examenul pentru 

ocuparea postului de  Operator la tratarea si epurarea apelor uzate  în cadrul 

CONSILIUL  LOCAL  RUȘEȚU – SERV. SALUBRIZARE. 

 

           La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Instalator apa 

canal , s-au înscris, în termen, patru candidați : 

1. LAZARESCU  MARIN 

2. MOCANU  NICOLAE  

                           3. NITA  STEFAN 

                           4. RADU  ADRIAN 

          Persoanele înscrise la concurs au depus documentele solicitate prin anunţul 

publicitar, rezultatul selecţiei dosarelor fiind constatat în procesul – verbal nr.27 / 

08.10.2021. 

 

 

 

 

La data şi ora concursului (18.10.2021,ora10:00) s-au prezentat candidatii  



1. MOCANU  NICOLAE 

2. NITA  STEFAN 

3. RADU  ADRIAN 

Nu s-a prezentat la concurs : LAZARESCU  MARIN.    

Primirea candidatilor la examen s-a făcut pe baza tabelului de prezenta. 

Comisia de concurs a stabilit un număr de 2 tipuri de subiecte, pe care le-a introdus 

în două plicuri identice. 

Preşedintele comisiei a prezentat candidatilor integritatea celor 2 plicuri care 

conţin variantele de subiecte şi i-a invitat pe acestia să aleagă unul dintre ele. 

A fost extras plicul care conţine varianta 1, anexă la prezentul proces – verbal. 

Lucrarea scrisă a început la ora 10,00 şi s-a terminat la ora 12,00. 

 

În urma testării în scris a cunoştinţelor profesionale, rezultatul probei scrise este 

următorul : 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

CANDIDATULUI 
PUNCTE OBTINUTE 

MAXIM  100  

REZULTATUL 

PROBEI SCRISE 

1. MOCANU  NICOLAE 74 ADMIS 

2. NITA  STEFAN 25 RESPINS 

3. RADU  ADRIAN 78 ADMIS 

 

În urma rezultatului probei scrise Comisia de examinare constată că domnii 

MOCANU  NICOLAE  si  RADU  ADRIAN, au obţinut  minim 70 puncte  necesare 

promovarii concursului . 

Prin urmare, domnii  MOCANU  NICOLAE  si  RADU  ADRIAN au promovat 

examenul pentru ocuparea posturilor de  Instalator apa canal  în cadrul CONSILIUL  

LOCAL  RUȘEȚU – SERV. SALUBRIZARE. 

Fata de cele aratate mai sus , propunem angajarea celor patru castigatori ai 

concursului si inceperea functionarii serviciului. 

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal. 

 

COMISIA: 

 

PREŞEDINTE,  

Visan  Vasile – Sef  Serviciu 

 

MEMBRI: 

Obreja Cristian - Consilier 

Merișor Liviu - Consilier 

 

SECRETARUL COMISIEI: 

Visan Valentina - Bibliotecar 
 


